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Reglement for Marker ungdomsråd  

 

Formål: 

• Ungdomsrådet skal arbeide med saker som opptar, angår og interesserer ungdom i 

Marker.  

• Ungdomsrådet skal  være en aktiv pådriver for at Marker skal være et godt sted å bo 

og vokse opp. 

Sammensetning: 

• Ungdomsrådet består av 10 faste medlemmer og 2 varamedlemmer 

• 8 ungdommer, ved en eventuell avstemming kan leder ha dobbeltstemme  

• Alder: 13 – 19 år 

• 2 representanter fra kommunestyret med 2 varamedlemmer 

• Leder velges for et år  

• Medlemmer til ungdomsrådet rekrutteres fra ungdomsmiljøet i Marker og skal så 

langt det er  mulig representere ulike miljøer og interessegrupper 

• Ungdomsrådets medlemmer skal ikke representere et politisk parti 

• Medlemmer kan fritas fra sitt verv p.g.a. flytting, bytte av skole etc  

Oppgaver: 

• Ungdomsrådet er en samtale- og samarbeidspartner ifht planer, økonomi og utvikling 

som gjelder Marker kommune 

• Ungdomsrådet er et rådgivende organ for Marker kommune og skal uttale seg i saker 

som gjelder barn og unge 

• Ungdomsrådet har arrangementer for ungdom 

• Det skal være minimum 4 møter i ungdomsrådet hvert år. Det holdes flere møter ved 

behov 

• Ungdomsrådet legger fram en årlig rapport til Kommunstyret  

 

Møter og forslag: 

• Ungdomsrådet kan fremme egne forslag til kommunestyret etter avtale med ordfører 

og utvalgssekretær 

• Ordfører og rådmann har møte-, tale-, og forslagsrett i ungdomsrådet 

(Kommuneloven) 

 



Taushetsplikt: 

• Regler for taushetsplikt gjelder for ungdomsrådets medlemmer 

Økonomi: 

• Ungdomsrådet har et eget budsjett til disposisjon kr 30 000,- pr år.  Det bevilgede 

beløpet skal brukes til arrangementer for ungdom eventuelt andre tiltak som 

kommer ungdom til gode. Beslutningen om bruk av midlene tas av ungdomsrådet. 

Møtegodtgjørelse: 

• Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse etter kommunens retningslinjer 



 


